Semínko země, z.s.
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
Semínko země, z.s. (dále jen „spolek“) sídlí v Semilech.

Čl. II
Poslání spolku
Posláním spolku je umožnit prožívání hodnot dětství v přímém kontaktu s přirozeným prostředím i v
technickém a virtuálním 21. Století.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Cíl a způsob činnosti
Cílem činnosti spolku je podporovat péči o děti a vzdělávání dětí formou přímého kontaktu s
přírodním prostředím, hájit právo nejmladší generace na podnětné přirozené prostředí a
vytvářet ho, podpora komunitního života a rodiny, péče o přírodu a krajinu a to zejména
následujícími činnostmi:

● osvětovou a vzdělávací činností s tematikou nezastupitelné role kontaktu s přirozeným
prostředím zvláště v raném dětství
● podpora a realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
● příprava a tvorba metodických materiálů a pomůcek k enviromentální výchově
● poskytováním poradenství, metodické pomoci a podpory subjektů zabývajících se
předškolním, školním i zájmovým vzděláváním dětí podle těchto principů
● účast na jednáních s orgány veřejné moci v záležitostech týkajících se
legislativní úpravy péče o děti a vzdělávání dětí podle těchto principů,
územních plánů, plánování veřejných prostranství
● podpora a sdílení zkušeností subjektů, zabývajících se vzděláváním dětí v kontaktu s
přírodním prostředím a subjektů toto prostředí vytvářející (komunitní zahrady, městské
farmy, ekozemědělci, dětská přírodní hřiště)
● výzkum v oblasti kontaktu dětí s přírodním prostředím

Čl. IV
Vedlejší činnost spolku
Spolek bude podnikat vedlejší výdělečné činnosti vedoucí k podpoře činností hlavních
a k hospodárnému využití spolkového majetku.

Čl. V
Členství ve spolku
Členství ve spolku je dobrovolné, sdružuje členy na základě společného zájmu a vzájemné
důvěry. Členem se může stát fyzická či právnická osoba souhlasící se stanovami, posláním
a činnostmi spolku. Členství vzniká schválením písemné přihlášky statutárním orgánem
spolku.
Členství ve spolku je umožněno dvojím způsobem: členství řádné a členství přidružené.
Práva a povinnosti členů spolku stanovuje statutární orgán spolku. Uchazeč o členství obdrží
výčet práv a povinností společně s přihláškou k danému druhu členství.
Členství zaniká vystoupením, vyloučením či dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

Čl. VI
Organizace spolku
Statutární orgán spolku je individuální a je zároveň nejvyšším orgánem spolku. Funkční
období statutárního orgánu je na dobu neurčitou, ukončeno je tedy odstoupením či
odvoláním.
Statutárním orgánem spolku je předseda.

Čl. VII
Předseda
Je statutárním i nejvyšším orgánem spolku, jehož povinností je hájit zájmy spolku a pracovat
na jeho rozvoji. Může zakládat další orgány spolku. Je oprávněn za spolek jednat ve všech
věcech.

ČL. VIII
Zánik spolku
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo z důvodů stanovených zákonem. O
likvidačním zůstatku rozhoduje předseda.

V Semilech dne 8. 6. 2016
Zapsala: .….……………………
Lenka Hřibová

Ověřil: ……………………
Romana Smetáčková

